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Wat na 2de graad Sport? 

Na de tweede graad is de voortzetting van de 
studierichting het logische vervolg. 

Een overgang naar het domein Maatschappij 
en welzijn gebeurt het best na het derde jaar. 
Overgaan na het vierde jaar is haalbaar mits 
voldoende motivatie. 

Een overgang naar een studierichting van een 
ander domein in het Bernardustechnicum is 
minder logisch omdat je theoretische achter-
grond en / of praktische verwerking van die 
specifieke richting in de tweede graad hebt ge-
mist.  

Wat na 3de graad sportbegelei-

ding? 

Sportbegeleiding is een doorstroomrichting. 
Dit betekent dat verder studeren het normale 
vervolg is na de derde graad. 

 Hoe nauwer het vakkenpakket van je studie-
richting aansluit bij de gekozen studierichting 
in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbe-
reid bent. Sportbegeleiding sluit goed aan bij 
professionele opleidingen met klemtoon op 
sport, beweging, zorg en toegepaste weten-
schappen. Ook een keuze voor het onderwijs 
is mogelijk. 

 Naast de professionele opleidingen aan het 
hoger onderwijs kan je kiezen voor een Sen-
se-opleiding, een zevende jaar beroeps of 
hoger beroepsonderwijs (HBO5). 

 Bij niet verder studeren liggen er mogelijks 
arbeidskansen in sportcentra, in vakantiecen-
tra of in het sportief toerisme.  

 Een overzicht van alle mogelijkheden vind je 
op de site ‘onderwijskiezer.be’. 

http://www.onderwijskiezer.be/secundair/sec_detail.php?detail=181


Sport 

Studieprofiel 

In de richting Sport kan je jouw energie kwijt 
tijdens de acht uren sport, aangevuld met een 
pakket wetenschappen. 

De klemtoon ligt op beweging en op wat je 
daarbij voelt en denkt 
(bewegingsbeleving). De richting beoogt meer 
dan sport en is geen specialisatie in één be-
paalde sporttak. Je maakt kennis met verschil-
lende sporttakken zoals atletiek, balspor-
ten, turnen, zwemmen. 

Je krijgt een opleiding waarbinnen fysieke in-
spanning en een correcte bewegingsuitvoering 
belangrijk zijn. De verschillende basiseigen-
schappen (uithouding, kracht, snelheid, lenig-
heid, coördinatie) en vaardigheden worden 
aangeleerd. 

Er wordt aandacht besteed aan je intellectuele 
en sociale ontwikkeling. Zo wordt de na-
druk gelegd op wiskunde en wetenschappen. 
Belangrijk zijn fair play, samenwerking, ver-
antwoordelijkheidszin, leiding geven, aanvaar-
den van regels, waarden en normen. 

Het studiepakket is minder theoretisch en we-
tenschappelijk dan dat van sportwetenschap-
pen. De beoordelingseisen van de sportvakken 
vallen wel zwaarder uit. Je moet over een goe-
de fysieke conditie beschikken voor verschil-
lende disciplines en gemotiveerd zijn om extra 
inspanningen te leveren voor disciplines waar 
je iets minder aanleg of interesse voor hebt. 
Naast de fysieke prestatie wordt er bij de eva-
luatie rekening gehouden met de vorderingen 
die je maakt en de juiste attitude die je toont. 

 

 

 

 

 

Wie kan starten? 

Als je het tweede leerjaar met succes ge-
volgd hebt en je de nodige interesse en 
aanleg hebt, dan kan Sport jouw studie-
richting worden! 

 

 3des 4des 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis  1 1 

Informatica 1  

Natuurwetenschappen 3 2 

Nederlands 4 4 

Wiskunde 4 4 

SPORT 12 14 

Atletiek/outdoorsport 2 2 

Doel– en terugslagspe-
len/ dans 

2 2 

Gymnastiek/contact– en 
verdedigingssport 

2 2 

Zwemmen 2 2 

Anatomie-fysiologie 1 2 

Fysica 1 1 

Sport en (ped)agogisch 
handelen 

2 3 

TOTAAL LESUREN 32 32 

STAGES 

Sport 

 

3des —> Watersportstage 

4des —> Ski 

5des —> Natuursport 

6des —> Snowboard 


